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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Veldhovenin maarl2022

Gemeente Veldhoven

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af
over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de
verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien.
Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-veóaal.
Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal
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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

13
Basisschool Dick Bruna
Roek 19,5508 KE, Veldhoven

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingsti.iden (van - tot)

07:30 21:00

1b

Nummer
stembureau

1c

Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig)

Openingstijden (van - tot)
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍer?passen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
SÍreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte voor corÍectie

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente)

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D )

A 'l-92_
B ILL
c o

'i-uz
t?2

o
Íel op+

---Iel 
oP +

Solo

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Ruimte voor coÍrectie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.

G
atL

Tel op + Tel oP +

E ( 3
F Ll q

7

b
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil Íussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

JA - Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande slfuaÍies heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meêr zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meer dan één verklaring zijn.

@

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

@

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande slfuaÍies zich hebben voorgedaan.

Er kan meer dan één verklaring zijn.

%:

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

*
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

(t"^

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Stembureau 13
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍernbus was vol en er was geen
tweede sÍemóug het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beihvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

)

)
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek I alleen de namen in.

Veruolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Dag Maand

OA
Jaat

Datum

Naam vootzitter

Namen stembureauleden

fn
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)

Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

)
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Lijst 1 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste ciifer

Naam kandidaat / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Aantal stemmen

I
Tel op +

Zet in elk vakje één cijfeÍ
Begin rechts met het laatste cijfer

tlq
------------TdoP +

U 3
Zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met het laatste cijfer

Saris, A.P. (Peter) (m) 1 r+
I

Antonis, S.M.P. (Sander) (m) 2 Ll

Gonzalez Delhaes, C.A.E. (Chantal) (v)
a

I
^+

van Heugten, R.L. (Roy) (m) 4
I L

van Wieren - Kraayvanger, V.W.H. (Vivianne)
(v) 8
van Daele, J.l.H. (Jos) (m) o q
van der Maal, E. (Erik) (m) 7 T
van Zutphen - Krispijn, M.M.E.T. (Monique) (v) I 6
Knoops, G.A.J. (Fred) (m) I

van der Linden, G.M.E.M. (Godíried) (m) 10 q
Roothans, S. (Susette) (v) 11 3
Louwers, R. (Rick) (m) 12 7
Kaspers, J.P.G.M. (Jean-Pierre) (m) 13

I

Schellekens, L.H. (Luuk) (m) 14 3
van der Bijl, M.H. (Ria) (v) 15 0
Beekman, J.J.A. (Jennifer) (v) í6

Maas, J.A.G. (Hans) (m) 17
I

Eveleens - van den Hurk, J.G.R.M. (Anneke) (v) 18
I

Lathouwers, S. (Sjeel) (v) í9
I

Gruijters, F.M. (Frans) (m) 20 2
Zwolsman - Jacobs, R. (Rian) (v) 21

van Loon, E.J.H.P. (Eef) (m) 22

Sanders, A.C.F.M. (Lianne) (v) 23

van Roo|, J.H. (Joep) (m) 24

van de Ven, W.J. (Willem-Jan) (m) 25

Nooijen, M.H.P. (Michel) (m) 26

de Kort, J.A.S.M. (John) (m) 27 3

DukeÍs - van den Oever, M.W.M. (Maike) (v) 28

van Zantvoort, M. (Marco) (m) 29

Raaijmakers, L.G-A. (Lugo) (m) 30

Klessens, L.A.M. (Lisa) (v) 31

de Kort - Giesbers, M.W. (Monique) (v) JZ

de Wit, G.J.R.Z. (Ger) (m)

ln den Kleef, L.T.G.M. (Leon) (m) 34

Groenen, J.W.F. (Jan) (m) 35

van Doesselaere, C.J. (Christ) (m) 3b

Gruijters, R.F.P. (Ron) (m) 3t I
Dickmann, A.E.M. (Andre) (m) 38

van Dam, G. (Ger) (m) 39

Vennix, R.W.H. (René) (m) 40

Beun, S.L. (Silvie) (v) 41

van Bakel, Y.Y.E. (Yentl) (v) 42

van den Oever, A.G.C.M. (Ad) (m) 43 2
de Kort, A.H.J. (Daan) (m) 44 5

l-o

folaal 1+2
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i Lilst 2 - Gemeente Belangen Veldhoven (GBV)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van Dongen - Lamers, H.C.H.M. (Mariënne) (v) 1 o (,1

van Oorschot, Y.M.A. (Youri) (m) 2 X
van de Looij, P.J.M. (Hans) (m) 3

f L
van Doren, H.A.M. (Eric) (m) 4

t O
van der Velden, J.A.F. (Jurre) (m)

Á
I

Bijnen, P.A.C.M. (Piene) (m) b 2
van Galen, ï. (Tavita) (v) 7 (t

X
Lauwers, C.F. (Frank) (m) 8

Roosen - Goudsmit, J.H.T. (Jannie) (v)
o q

de Lepper, F.P.H. (Frank) (m) 10

Janssen, N.L.M. (Nicole) (v) 11

Gerrits, D.J.J. (Danny) (m) 12

Kauwenberg, F.C.T. (Frans) (m) 13 3
Henar, E.K. (Eddie) (m) 14

Groenendijk, W.P. (Wim) (m)
'i5 I

de Wilt, G.A.M. (Gerard) (m) 16

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

Tel oP +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

14/20

D I 5 c\

Totaal 1

o o 5 q
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Lijst 3 - SENIOREN VELDHOVEN

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin íechts met het laatste cijfer

)

15/20

van Hulst, J.A.M. (Jolanda) (v) 1 \
Coppens, G.J.F.M. (Gerrit) (m) 2

+.
de GreeÍ, H.M.J.P. (Elly) (v) 3

L

van Hulst, M.N.M. (Mark) (m) 4

Tros, R.W. (Robert) (m) 5

Dings, E.M. (Eva) (v) b

Manders, E.H. (Eugene) (m) 7

Slegers, LC.W.J. (lngrid) (v) I T
Berg, M. (Marijn) (m)

o

Willems - de Greeí, C.M. (Christien) (v)
'10 ,J)

e o blt

Totaal 1

Tel oP +

Zet in elk vakje één cijfêr.
Begin rechts met het laatste cijfer.

o c o b I
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Model N 1O-1 Proces-verbaal van een stembureau

rLilst4-cDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

ïel oP +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

16/20

van Dongen - de Kruijf, M.J.J.M. (Marionne) (v) 1 2 5
Horsten, J.P.H. (Joop) (m) 3
van Brakel, C.E.P. (Caroline) (v) 2
Tholen, M.J.P.A. (Martijn) (m) 4 \
Heutinck - Schouten, M.G. (Marina) (v) 5

Bolsius, A.H.D.M. (Ton) (m) b t{
Verspui, L. (Leonard) (m) 7 6
Pulles, T.A.W.A. (Ton) (m) I 7

Bienefelt, J.A. (Jaco) (m) I L(

van Loon, A.C.L.D. (Toine) (m) 10

Dekker, P. (Pieter) (m) 11

Heutinck, F.A.J. (Frans) (m) 12

Storimans, J.J.P.M. (Jos) (m) 13

van der Wi.jst, M.H.M. (Martien) (m) 14

^

o o 5 (

Totaal '1

o o O 5 (
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Rooijakkers, J.G.W. (Jeroen) (m) LL
van Grunsven, J.C. (Jolanda) (v) 2

L6
Meijberg, J.W. (Wim) (m)

? 2
Mandos, W.J. (Wessel) (m) 4

Bolt - Lavrijssen, H.A. (Rian) (v)
F

5
de Haas, J.A. (Johan) (m) b L
Wouters, Y.D. (Yorina) (v) 7 q
Goossens - Ruhr, C.H.K. (Christina) (v) I

Visser, M. (Metha) (v) I
I

Cuppen, J.J.M. (Jan) (m) 10

van Oost, F.J. (Fransje) (v) 11

Wassouf, H. (Hanna) (m) 12 cl
Bosch, J.G. (Jos) (m) 13

Ruijs - van den Bergh, Y. (Yvonne) (v) 14 a4

Joosten, C.H.M.M.E. (Kees) (m) 15

Groeneveld, K. (Bob) (m) 16

Biezen, C.K.M. (Christiaan) (m) 17

van den Biggelaar, H.J.C.W. (Henry) (m) 18

Bazelmans, A.H.G.P. (Toon) (m) 19

Tops, R.L.J.H. (Robert) (m) 20

Hofmeester, W.F. (Frans) (m) 21

Tel op +

Subtotaal

Zet in êlk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

17/20

,' 
Lijst 5 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tel oP +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cUfer

o \ I

Totaal 1
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Lijst 6 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

op+

cl cio b 6

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

18/20

Giesbertz, H.M.M. (Mariëlle) 1 b o
Wijman, P.J.M. (Piet) 2 3
van der Molen, W.P. (Wouter) a

I
Simonse, C,J.H. (Erik) 4

Blokland, F.W.P. (Erik) 5

Kóhler, C.A. (Carsten) b

van der Reijden, H.J. (Hein) 7

Hornman, W.M.C.J. (Willem) 8

van Alst, M.H.A. (Michiel) o
I

Evers, P.W. (Paul) í0 I

Hageman, J.J.C. (Jeroen) 11

o b () 6

Totaal 1

Stembureau 13



I Lijst 7 - Hart voor Veldhoven

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stêmmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts mêt het laatste cijfer

-----------TetoP +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

19/20

Prinsen, M.J.J.M. (Maarten) (m) I 5 I

Luijkx - Warbroek, Y.J. (Yvonne) (v) 2 E 6
Peters, W.G.M. (Wim) (m) 3

N
Feijóo Paz, M (Mónica) (v) 4

_q
van Broekhoven, T.W.P. (Thomas) (m) 5 I q
Beens, J.T.J. (Jacob) (m) 6 g
Gielis, C.M.P. (Karen) (v) 7 I

van Gaart, F.W.J.A. (Frank) (m) 8 5
SÍoeks, H.M.A. (Huub) (m) I 3
Cattenstart, P.A.M. (Peter) (m) 10 q
van Gent, J.C.W.M. (Jos) (m) 11

I

Engelen, J.A.H.M. (Charlie) (m) 12 L
Akkerman, R (Roel) (m)

1a

van Maurik, M (Maikel) (m) 14

Tondeur, P.C. (PÍet) (m) 15 5
van Velsum, K.J.L.M. (Karel) (m) 16

van Alphen, P.N.L. (Petra) (v) 17
I

Seuntiëns, A.L.M. (Toon) (m) í8 3
Schwazenegger, D. M. (Demi) (v) 19

6
BolweÍk, C.F.C.M. (Chris) (m) 20

Peters - Brech, M.A.J.H. (Majorie) (v) 21

van Rooij, B (Bart) (m) 22
I

Chermin - Peters, J.H.M. (Janneke) (v) 23

Eliëns, A (Arie) (m) 24 L
Vialle, L.H.A. (Loes) (v) 25

I

Prinsen, P.M.M. (Paul) (m) zo +

Totaal 1

C o L
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I Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst,
omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan zijn.
Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld
(rubriek 3) en een voorlopige telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

Lijstnummer en lUstnaam Aantal stemmen

5 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer

l
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1-WD

2 - Gemeente Belangen Veldhoven (GBV)

3 - SENIOREN VELDHOVEN

4-CDA

6-D66

7 - Hart voor Veldhoven


